ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Κυβέρνηση

Επιχείρηση «Ελευθερία»
Χτίζοντας το επιθυμητό τείχος ανοσίας

Ιούνιος 2021

Για την επίτευξη του
επιθυμητού τείχους
ανοσίας, ήτοι 70%
του γενικού
πληθυσμού,
απαιτείται μια
συμπληρωματική
στρατηγική
ενίσχυσης του
ρυθμού εμβολιασμών

Κυβέρνηση

Επάρκεια
εμβολίων mRNA από
μέσα Ιουνίου

Επαυξημένη
δυναμικότητα
εμβολιαστικών
κέντρων

Πλήρης
γεωγραφική κάλυψη
εμβολιαστικής
δυνατότητας

Διαθεσιμότητα
εμβολίων σε όλο των
ενήλικο πληθυσμό

Στοχευμένα
επιχειρησιακά πλάνα
για ευάλωτες ομάδες,
π.χ. κατάκοιτοι

Αποδοτικότητα
πλήρους εμβολιασμού
έναντι μετάλλαξης Δέλτα
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Η στρατηγική της Κλιμακούμενης Πρωτοβουλίας
Περαιτέρω ενθάρρυνση του εκούσιου εμβολιασμού βάσει τριών αξόνων

Εκστρατείες στοχευμένης
ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης για
εκούσιο εμβολιασμό.

Μέτρα ενθάρρυνσης/
αποθάρρυνσης υπέρ του
εμβολιασμού.

Πρόβλεψη
υποχρεωτικότητας σε
συγκεκριμένες ομάδες του
πληθυσμού*.

*Βάσει προτάσεων Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής
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Άξονας Στοχευμένης Ενημέρωσης

01
Ειδικότερη στόχευση σε νεότερες
ηλικίες…,
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…ειδικότερων ομάδων πληθυσμού,
π.χ. Ρομά, μετανάστες, κρατούμενοι.

Κυβέρνηση

Συνέχιση ενημερωτικής καμπάνιας
κυβέρνησης υπέρ του εμβολιασμού

…ειδικές δράσεις εμβολιασμού, π.χ.
κατάκοιτοι πολίτες και…
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Εξειδίκευση μέτρων ενθάρρυνσης με δυνατότητα επιλογής από 15.07
Οι κατωτέρω χώροι δηλώνονται ως αμιγείς ή μικτοί σε ειδική πλατφόρμα και φέρουν ειδική σήμανση
Δραστηριότητα

Αμιγείς Χώροι
(εμβολιασμένοι και νοσήσαντες)*

Μικτοί Χώροι
(επιπλέον μη-εμβολιασμένοι με τεστ)
• 50% Πληρότητα

1. Κλειστοί Χώροι πλην κέντρων διασκέδασης:
Εστιατόρια, Καφέ, Κινηματογράφοι, Θέατρα
Έναρξη 01/07 κινηματογράφοι και 15/07 λοιποί
κλειστοί χώροι

• 85% Πληρότητα

• Χρήση μάσκας υποχρεωτική σε θέατρα/σινεμά

• Χρήση μάσκας υποχρεωτική σε θέατρα/σινεμά

• Προηγούμενο αρνητικό rapid υποχρεωτικό για
μη εμβολιασμένους

• Ανήλικοι προσέρχονται με δήλωση self test
γονέων

• Ανήλικοι προσέρχονται με δήλωση self test
γονέων
• 75% Πληρότητα για χώρους <1000 καθήμενων

2. Υπαίθριοι χώροι ψυχαγωγίας καθημένων
πλην γηπέδων (ζωντανά θεάματα και
ακροάματα)

• 70% Πληρότητα για χώρους <5000 καθήμενων
• 85% Πληρότητα χωρίς μάσκα

• Χρήση μάσκας υποχρεωτική σε όλους τους
χώρους

Έναρξη 01/07

3. Υπαίθρια και κλειστά κέντρα διασκέδασης
(μουσικά κέντρα, κλαμπ)

• 65% Πληρότητα για χώρους <15000 καθήμενων

• 25% Πληρότητα
• 60% Πληρότητα

Έναρξη 01/07 υπαίθριοι και 15/07 κλειστοί χώροι

• Προηγούμενο αρνητικό rapid υποχρεωτικό για
μη εμβολιασμένους

• 85% Πληρότητα
4. Ανοικτά και κλειστά γήπεδα
Έναρξη 15/07

• Χρήση μάσκας υποχρεωτική
• Ανήλικοι προσέρχονται με δήλωση self test
γονέων

• Δεν επιτρέπονται

*Για όσους πολίτες έχουν παρέλθει τουλάχιστον 14 ημέρες από τη 2η δόση ή έχουν νοσήσει με COVID-19 εντός του τελευταίου εξαμήνου
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